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जानूस कोरचाक ह्ाांचे बालपण
रशि्ाच््ा झारचां वचिस्व असलेल््ा वॉसाित
गेलां. त्ाांना राजा बनून रस्त्ावरच््ा
गरीब मलुाांसाठी एक सुांदर ववश्व ननमािण
करा्चां होतां. ते राजा नाही होऊ िकले
परांतु नावाजलेले डॉक्टर, लेखक आर्ण
मलुाांच््ा हक्काांसाठी लढणारे एक वकील
म्हणनू ते प्रशसद्ध झाले. 1912 मधे जेव्हा
्ुरोपात ज््ू धमी् लोकाांचा खपू छळ होत
होता तेव्हा त्ाांनी ज््ू मलुाांसाठी एक
अनोखां अनाथाश्रम सरुु केलां. अनाथ मुलां
आतमननर्िर होतील ह्ावर त्ाांचा गाढ
ववश्वास होता. कोरचोकनी आपल््ा अनाथ
मलुाांना मुलाांचेच मांत्रिमांडळ स्थापा्ला,
कोटि चालवा्ला, साप्ताहहक छापण््ासाठी
नेहमीच प्रोतसाहन हदले. हहटलरच््ा सते्तत
त्ाांना वॉसािच््ा घेट्टोमधे जबरदस्तीने
डाांबण््ात आलां. त्ावेळी अनाथ मलुाांसाठी
अन्न आर्ण औषधां घ््ा्लाही त्ाांच््ाकडे
पसेै नव्हते पण ते आपल््ा ततवाांवर ठाम
होते. मलुाांपासनू वेगळां राहा्ला त्ाांनी
नकार हदला. त्ा कठीण काळातही ते
मलुाांना सतत पे्रमाची ऊब देत राहहले.

ओघवती हृद््स्पिी र्ाषा आर्ण सुांदर
चचिां ह्ाच््ा साहाय््ाने टोमेक बोगास्की
ह्ाांनी जगाच््ा इनतहासातल््ा र््ांकर
कालखांडामध््े आपलां पणूि आ्ुष््
मलुाांसाठी समवपित करणाऱ््ा जानूक
कोरचाक ह्ा िूर माणसाची गोष्ट
साांचगतली आहे.



मुलाांचे लाडके
जानूस कोरचाक



१८८९ च््ा पावसाळ््ातील
एक हदवस. एक मुलगा
पोलांडमधील वॉसाि िहराच््ा
जुन््ा र्ागामध््े र्टकत होता,
नतथे गरीब आर्ण उपािी लोक
त्ाच््ा नजरेस पडले. त्ातील
फाटक््ा कपड््ातली बरीचिी
मुलां अनाथ होती. ते बघून
त्ाला वाटलां की आपल््ाला
का् बरां करता ्ेईल ह्ा
मुलाांसाठी? त्ाला क्षणर्र वाटलां
की आपण राजा आहोत आर्ण
पाांढऱ््ा घोड््ावर बसलो आहोत.
आपण ह्ा सवि मुलाांसाठी असे
एक सुांदर जग त्ार करू की
जजथे एकही मूल दुुःखी नसेल.

ही गोष्ट आहे जानूस
कोरचाक ह्ा महान व््क्तीची.
आपलां सारां आ्ुष्् त्ाांनी
मुलाांसाठी वाहून घेतलां होतां.



जानूस कोरचाक ह्ाांचा जन्म १८७८ मधे वॉसाि िहरात झाला. त्ाांचे
मूळ नाव होते हेन्रीक गोल्डजस्मथ. त्ाांनी जानूस कोरचाक ह्ा टोपणनावाने
लेखन केलां आर्ण ते ह्ाच नावाने ओळखले जातात. म्हणून आपणही
त्ाांना ह्ाच नावाने सांबोधू्ा. त्ाचां लहानपण वॉसािच््ा राजवाड््ाजवळ
एका आशलिान घरात गेलां. ते खूप प्रेमात आर्ण लाडाकोडात वाढले.
लाकडाच््ा ठोकळ््ानी राज्् बनवा्चां आर्ण मुलाांच््ा हक्कासाठी
लुटुपुटीची लढाई करा्ची असा खेळ ते एकटेच तासनतास खेळत. ते
सतत आपल््ाच ववश्वात दांग असा्चे त्ामुळे त्ाांच््ा पालकाांना त्त्ाांची
काळजी वाटा्ची.

आजीला माि त्ाांच््ा
मनातलां बरोबर कळा्चां. मोठां
झाल््ावर जग सुांदर करण््ाचां
स्वप्न त्ाांनी आजीला
साांचगतलां आजूबाजूला जिी
गरीब-रु्केली मुलां आहेत तसां
कुणीही राहू न्े ्ासाठी ते
सगळा पैसा खचि करणार हेही
त्ाांनी आजीला साांचगतलां.
आजी त्ाांना पांडडत म्हणा्ची.

त्ाांना पाचव््ा वषीच लक्षात आलां की ज््ू असल््ामुळे बाहेर आपल््ाला
वेगळी वागणूक हदली जाते. त्ाांचा लाडका कॅनरी (गाणारा पक्षी) मेला तेव्हा
त्ाांनी आर्ण त्ाांच््ा बहहणीने त्ाला अांगणातल््ा झाडाखाली पुरा्चां ठरवलां.

कॅनरीला स्वगाित प्रवेि शमळावा ह्ासाठी र्िश्चन कबरीवर जसा क्रॉस लावतात तसा
क्रॉस नतला पुरलां त्ा जागेवर लावावा असां जानूसना वाटतां होतां. परांतु घरच््ा
मोलकरणीच््ा मते कॅनरी पक्षी असल््ामुळे तर चौकीदाराच््ा मुलाच््ा मते कॅनरी ज््ू
असल््ामुळे नतला स्वगाित प्रवेि ननवषद्ध होता. ते ऐकून जानूसना फार वाईट वाटलां.



लहानपणी दाई आर्ण छोट््ा बहहणीबरोबर जानूस सॅक्सन गाडिनमधे फफरा्ला जा्चे.
नतथे ते चचमण््ाांना दाणे घाला्चे. नतथे फफरा्ला आलेल््ा मोठ््ा लोकाांबरोबर गप्पा
मारा्ला त्ाांना आवडा्चे.

िाळेमधे माि जानूससाठी सगळां काही सहज-सोपां नव्हतां. पोलांडवर रशि्ाचां
राज्् होतां त्ामुळे िाळेत त्ाांना रशि्न बोलावां लागे. िाळेत मुलाांना कुठलेच
स्वातांि नव्हते. क्षुल्लक चुकीसाठीही मुलाांना र्रपूर मार शमळा्चा. त्ाववरोधात
कुणी चकार िब्द काढत नसलां तरी हे चुकीचां आहे हे जानूसना कळत होतां.

कधीकधी बाबा त्ाांना नदीफकनारी लाांबवर फफरा्ला
न््ा्चे. नतथे अनति् कष्ट करणारे लोक त्ाांना
पाहा्ला शमळा्चे.

बरेचवेळा ते वॉसाि िहराच््ा जुन््ा वस्तीत जात. नतथे सगळे गररबीने
गाांजलेले लोक राहत. ते पाहून जानूसना पहहल््ाांदाच कळलां की इथल््ा
मुलाांना फकती वाईट पररजस्थतीत राहा्ला लागतां्.



अकरा वषािचे झाल््ावर जानूस ह्ाांच््ा
आ्ुष््ात मोठी उलथापालथ झाली. त्ाांचे
लाडके बाबा आजारपणामुळे अांथरुणाला
र्खळून पडले. सात वषाांनी ते वारले.
जानूसनी कुटुांबाला हातर्ार म्हणून
शिकवण््ा घ््ा्ला सुरुवात केली.
पररजस्थतीमुळे स्वत:च््ाच कुटुांबाचा झगडा
पाहून वॉसािमधील आपल््ापेक्षा गरीब
मुलाांसाठी काहीतरी करण््ाचा जानूस ्ाांचा
ननणि् अजूनच पक्का झाला. ते गरीब
वस्तीत खाऊ घेऊन जा्चे आर्ण त्ाांना
धीर द््ा्चे. गोरगरीब लोकाांचां जीवन
सुांदर करण््ाचां त्ाचां स्वप्न का्म होतां.



जानूस महाववद््ाल्ात शिका्ला गेले तेव्हा
पुढे मुलाांसाठी काम करा्चां आहे ह्ाबद्दल
त्ाांच््ा मनात फकां चचतही सांदेह नव्हता. कॉलेजला
ते वैद्की् शिक्षण घेत होते.

परांतु रशि्ा-जपान ्ुद्धामुळे त्ाांच््ा ्ोजनेला
खीळ बसली. डॉक्टर म्हणून त्ाांनी सेवा केलेल््ा
तीन पैकी हे पहहले ्ुद्ध होते. त्ाांनी जखमी
सैननकाांबरोबरच ्ुद्धामुळे होरपळून गेलेल््ा
आजारी मुलाांवरही उपचार केले. लहानपणीच््ा
लुटुपुटीच््ा ्ुद्धापेक्षा खरां ्ुद्ध फकती र् ा्ंकर
असतां हे त्ाांनी प्रत्क्ष पाहहलां.

्ुद्ध सांपल््ावर जानूस हदवसा हॉजस्पटलमधे
ज््ू मुलाांसाठी काम करा्चे तर सांध््ाकाळी गरीब
मुलाांवर ते मोफत उपचार करा्चे.

रािी उशिरा घरी आल््ावर ते जानूस
कोरचाक ह्ा टोपण नावाने लेखन करीत.
मुलाांना उत्तम शिक्षण शमळावां तसेच चाांगलां
अनाथाश्रम कसां असावां ह्ावर त्ाांनी अनेक
लेख आर्ण पुस्तके शलहहली. लवकरच ते
चाांगले डॉक्टर, लेखक आर्ण मुलाांच््ा
हक्काांसाठी लढणारे वकील म्हणून प्रशसद्ध
झाले.

अनाथाल्ाांचा आणखीन अभ््ास करण््ासाठी कोरचाक पॅररस, बशलिन आर्ण लांडनला
जाऊन आले. त्ानांतर आफकि टेक्टबरोबर बसून त्ाांनी त्ाांच््ा कल्पनेतल््ा अनाथाश्रामाचा
आराखडा त्ार केला. गरीब मुलाांचां आ्ुष्् बदलून टाकण््ाचां आपलां स्वप्न पूणि
करण््ासाठी ते सज्ज झाले.

जेव्हा अनाथ सहा्ता सोसा्टीने ज््ू
मुलाांसाठी काढलेल््ा नवीन अनाथाश्रमाचे
डा्रेक्टर म्हणून त्ाांच््ापुढे प्रस्ताव ठेवला

तेव्हा त्ाांनी ताबडतोब तो स्वीकारला. मुलाचां र्लां व्हावां, त्ाचां आ्ुष्् चाांगलां व्हावां हीच
त्ाांची तळमळ होती. त्ामुळे अनाथाश्रम सुरु करण््ासाठी त्ाांनी वैद््की् सेवेला
रामराम ठोकला.



१९१२ मधे , “९२ क्रोचमालना स्रीट” वर अनाथाश्रामच््ा
इमारतीचे काम पूणि झाले. जानूस कोरचाक आर्ण स्टेफ़ानानन्ा
ववजल़्िनस्का ह्ा दोघाांनी शमळून अनाथाल्ाची जबाबदारी घेतली.
मुलाांच््ा स्वागतासाठी दोघेही सज्ज होते.

कोरचाकाांची इच्छा होती की
मुलाांनी पूणि आतमननर्िर व्हावां.

मुलाांसाठीचे कोटि मुलांच चालवीत.
नन्म पाळला नाही गेला तर मुलांच

अनाथाश्रमामध््े मुलां साप्ताहहक
चालवा्चे. त्ात मुलां, शिक्षक, अनाथ
मुलाांचे शमिमांडळी आर्ण खुद्द कोरचाकही

मुलाांनी अनाथाश्रमाचे नन्म बनवण््ासाठी ननवडणुकीद्वारे प्रनतननधी
नेमले. त्ाांनी ठरवलेले नन्म कोरचाकसहीत सवािना बांधनकारक होतां.

शिक्षा ठरवीत. क्षमा करणां हे महतवाचे मूल्् कोरचाकनी त्ाांना शिकवलां
होतां. मुलाांना त्ाांनी हेही साांचगतलां की चुका करणां कधी कधी चाांगलां असतां.
कारण त्ातूनच आपल््ाला खूप काही शिका्ला शमळतां.

नवीन मुलां अनाथाश्रामामध््े दाखल झालां की 
पहहले तीन महहने त्ाला साांर्ाळण््ाची जबाबदारी 
मोठ््ा मुलाकड ेहदली जा्ची. त्ा वेळात ते नवां 

शलहहत. दर िननवारी सकाळचा नाश्ता झाला की कोरचाकबरोबर मुलां
त्ा आठवड््ात घडलेल््ा घडामोडीांवर आर्ण अडचणीवर चचाि करत.

मुलां पुढे ्ेणाऱ््ा मुलाची काळजी घ््ा्ला त्ार होऊन जा्चां.
कोरचाकना एक वविाल कुटुांब बनवा्चां होतां. प्रेमळ आर्ण उबदार
वातावरणामुळे मुलां स्वत:ची काम करा्ला आर्ण दसुऱ््ाची देखर्ाल
करा्ला पटकन शिकत.



आठवड््ातून एकदा सगळ््ा मुलाांचे वजन आर्ण उांची मोजली जा्ची आर्ण मग
त्ाांना आांघोळ घातली जा्ची. काही मुलाांसाठी हा एक नवीन अनुर्व असा्चा.

मुलाांसाठी िुक्रवारची राि अगदी खास असा्ची. त्ा हदविी सजवलेल््ा जेवणाच््ा
खोलीत ज््ूांचा सबाथ साजरा करा्चे. मुलां नतकडचे वेगवेगळे खेळ खेळा्ची, पुस्तकां
वाचा्ची आर्ण आपला गहृपाठ पूणि करा्ची.

नांतर कोरचाक मुलाांना त्ाांच््ा झोपण््ाच््ा लाांबलचक खोलीत छान
छान गोष्टी आर्ण परीकथा साांगा्चे. “पुस इन बुट्स” सारख््ा
परीकथेमुळे जीवन अनेक आश्च्ािनी र्रलेले आहे आर्ण कुठलीही बाब
िक्् होऊ िकते हे मुलाांच््ा मनात रुजलां.



खरतर अनाथाश्रम चालवणे ही केवढी मोठी जबाबदारी कोरचाक ह्ाांच््ा
खाांद््ावर होती. तरीदेखील आपल््ा व््स्त कामातून कोरचाक मुलाांसाठी नेहमी
वेगळा वेळ राखा्चे. त्ाांनी मुलाांना शिवणकाम, सुतारकाम ह्ासारखी
जीवनकौिल््े तर शिकवलीच. पण त्ाबरोबरीने ते मुलाांिी चचक्कार चेष्टा-
मस्करी करा्चे आर्ण वेगवेगळे खेळही खेळा्चे.

प्रत्ेक उन्हाळ््ामध््े ते मुलाांना उन्हाळी शित्रबरासाठी दरू गावात घेऊन जा्चे. नतथे
मुलां ितेात काम करा्ची, पोहा्ची, मैदानी खेळ खेळा्ची आर्ण जांगलात र्टका्ला
जा्ची. मुलाांच््ा वाढ आर्ण ववकासासाठी अभ््ासाइतकीच करमणूकही महतवाची आहे असे
कोरचाक ह्ाचे मत होते.



क्रोचमालना मागािवरच््ा अनाथाल्ाच््ा चाांगल््ा कामामुळे कोरचाक ह्ाचे खूप कौतुक
झाले. पोलांडमधील कामगाराांच््ा मुलाांसाठी अनाथाश्रम उर्ारण््ासाठी त्ाांना सल्लागार
नेमण््ात आले. मा्ािना फाल्स्का ह्ाांच््ाबरोबर आधीच््ा ज््ू मुलाांच््ा अनाथाश्रमसारखेच
मुलाांचे स्व ा्ंिासन असलेले अनाथाल् चालू करून देण््ाची जबाबदारी त्ाांना देण््ात आली.
ह्ावेळी ववमानाच््ा आकाराची इमारत बाांधण््ात आली आर्ण त्ाला “आपले घर” असे
नाव देण््ात आले.

कोरचाकनी सवि जबाबदारी मुलाांनी घेतलेले “द शलहटल ररव्ह्ू” नावाचे वतृ्तपि चालू केले.
पोलांडमधील सवि मुलाांनी त्ासाठी मदत करावी अिीही ववनांती त्ाांनी केली. रोजच््ा
अडचणीांना मुलाांनी कसां सामोरां जावां ह्ासाठी त्ाांनी रेडीओवर एक का्िक्रम सुरु केला.
त्ाांनी एकदा सल्ला हदला, “आई फकां वा बाबाांना तुम्हाला मारावसां वाटलां तर त्ावेळी त्ाांना
अधाि तास थाांबा्ला साांगा. तोप्ांत ते आपला राग ववसरून जाण््ाची िक््ता जास्त आहे,” सगळी मुलां झोपली की कोरचाक कोचिमानला

स्रीटवरच््ा आश्रमातील माळ््ावरच््ा खोलीत रािी
उशिराप्ांत शलहहत बसत. त्ाांनी मुलाांसाठी तसेच
मोठ््ाांसाठी मुलाांववष्ीची अनेक पुस्तकां शलहहली.
ह्ाच खोलीत बसून त्ाांनी अनति् प्रशसद्ध असलेले
“फकां ग मॅट द फस्ट” हे पुस्तक मुलाांसाठी शलहहले होते.



परांतु त्ाच दरम््ान अनाथाश्रमाच््ा
बाहेरच््ा जगात मोठी उलथापालथ सुरु
झाली होती. १९३९ मध््े जमिनीने
पोलांडवर हल्ला केला आर्ण दसुरे
महा्ुद्ध सुरु झाले. ्ुद्ध््ाच््ा
सुरुवातीच््ा हदवसात लहान-मोठ््ाना
धीर देण््ासाठी कोरचाकना रेडड्ोवर
बोला्ला आमांत्रित केले होते.

लगेचच नाझीांनी सवि ज््ू लोकाांना
बांहदस्त छावणीमधे हलवण््ाचा फतवा
काढला. त्ामुळे कोरचाक आर्ण त्ाांच््ा
मुलाांना क्रोचमालना स्रीटचे उबदार घर
सोडून घेट्टोमधे जावे लागले.



हजारो ज््ूांना घेट्टोमधे कोंबण््ात आले होते. उांच ववटाांच््ा 
शर्ांतीर्ोवती काटेरी कुां पण घालून िहरात त्ाांच््ासाठी वेगळ््ा 
वसाहती उर्ारण््ात आल््ा होत्ा. 

सगळ््ा ज््ूांना ननळा स्टार असलेली पाांढरी पट्टी दांडाला बाांधणे
सक्तीचे केले होते. कोरचाकनी त्ाला नकार हदल््ामुळे त्ाांना अटक
करण््ात आली.



कोरचाकनी घेट्टोमधेही अनाथाश्रमासारखीच हदनच्ाि सुरु करण््ाचा
प्र्तन केला. पण नतथली पररजस्थती फारच वाईट होती. क्रोचमालना
स्रीटच््ा दपु्पट मुलां एकाचां मोठ््ा खोलीमध््े कोंबली होती. त्ा एका
खोलीतच जेवण््ाची आर्ण झोपण््ाची सो् केली होती.

इतक््ा अवघड पररजस्थतीतही कोरचाक सवि मुलाांना र्रपूर प्रेम देण््ाचा
आर्ण त्ाांची पुरेपूर काळजी घेण््ाचा प्र्तन करीत. ते मुलाांसाठी सांगीत
नाहटका आर्ण नाटुकली आ्ोजजत करा्चे. सगळ््ा मुलाांकडे लक्ष देता ्ावां
म्हणून ते खोलीच््ा मधोमध झोपत. इथेच त्ाांनी “घेट्टो डा्री” हे प्रशसद्ध
पुस्तक शलहहले.



इथेही दर आठवड््ाला
मुलाांची उांची-वजन मोजले
जाई. परांतु अपुऱ््ा
खाण््ा-वपण््ामुळे मुलां
हदवसेंहदवस तब््ेतीने
बारीक आर्ण अिक्त होत
चालली होती.

मुलाांसाठी खाणां, पैसे आर्ण औषधे शमळवण््ासाठी कोरचाक घेट्टोर्ोवती फफरा्ला जा्चे.
्ेताना िेकोटी पेटवण््ा्ोग्् जे काही शमळेल ते गोळा करून आणत. घेट्टोमधल््ा लहान
मुलाांना आसरा हव््ा असल््ास त्ाांना ते आपल््ासोबत घेऊन ्ेत.

अनेक शमिाांनी त्ाांची घेट्टोमधून सुटका व्हावी म्हणून मदत देऊ केली पण मुलाांना सोडून
बाहेर ्ा्ला त्ाांनी ठाम नकार हदला.



दोन वषािनांतर नाझीांनी लोकाांना घेट्टोमधून छळछावणीमधे हलवण््ास सुरुवात
केली. ६ ऑगस्ट १९४२ मधे कोरचाकना मुलाांसकट छळछावणीमधे जाण््ाची नोटीस
आली. त्ाांनी सगळ््ा मुलाांना एकि केले व एकमेकाांचा हात पकडून घेट्टोमधून
िाांतपणे राांगेने रेल्वे स्टेिनला आणले.

्ेणाऱ््ा-जाणाऱ््ा लोकाांनी मुलाांच््ा शिस्तीचे आर्ण ननर्ि्तेचे कौतुक केले. त्ाांना
हे माहीत नव्हते की कोरचाक सोबत असले की मुलाांना अगदी सुरक्षक्षत वाटे आर्ण
त्ामुळेच ती िाांतपणे राांगेत चालत होती.



मुलां आर्ण कोरचाक िबे्लीन्काच््ा गॅस चेंबरमधे मतृ्ू पावले. मुलाांसाठी
आ्ुष्् वाहून घेतलेलां कोरचाक आर्ण त्ाांचे कतृितव अमर झाले.
हॉलोकॉस्टच््ा र् ा्ंकर छळापासून आपल््ा अनाथ मुलाांना ते वाचवू िकले
नाहीत पण प्रेम, शिक्षण आर्ण सुरक्षक्षत वातावरण शमळणां हा प्रत्ेक मुलाचा
हक्क आहे ही त्ाांची शिकवण माि जगर्रातील लोकाांना प्रेरणादा्ी ठरली.

.

समाप्त




